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GEMEENTE HAREN 
 
NOTULEN verkennende bespreking coal i t ievorming 
  
Gehouden op dinsdag 25 maart  2014 van 17.30 – 18.40 uur 
 
 
Aanwezig: 
De dames M.J.  Bachman, W. Legemaat (D66),  I .  Jacobs-Setz en de heer 
T.W. Oterdoom (VVD) 
Publ iek:  ca.  18 personen 
 
Mevrouw Bachman le idt  de bespreking en opent het gesprek met een harte l i jk  
welkom aan de delegat ie van de VVD-fract ie en het publ iek op de tr ibune. 
 
In de ui tnodiging zi jn vragen gesteld om structuur aan het gesprek te geven. 
De eerste ronde gaat in het openbaar op voorste l  van D66. Mevrouw Bachman wi l  
graag weten of  de VVD-fract ie daarmee ui t  de voeten kan. 
 
De heer Oterdoom meldt  dat h i j  s lechte ervar ingen heeft  met d i t  concept in 
provinc iaal verband. Hi j  had enige scepsis maar heeft  de gesprekken gevolgd en is  
hoopvol  gestemd. Hi j  gaat er vanui t  dat de gesprekken openbaar z i jn voor zover dat 
kan. 
  
Mevrouw Bachman benadrukt dat de gesprekken openbaar z i jn tot  het moment dat 
het gaat over zaken die bi j  openbaarheid schade kunnen toebrengen aan de 
gemeente, bedr i jven of  personen. 
 
Mevrouw Jacobs vindt het een posi t ief  punt dat de burger op deze manier  meer b i j  
de coal i t ievorming wordt betrokken. 
 
Mevrouw Bachman geeft  aan dat het de bedoel ing van di t  gesprek is  te zoeken naar 
overeenkomsten en zo de mogel i jkheden voor een coal i t ie  te verkennen. 
 
  
1. Wat zi jn de zes belangri jkste dossiers/problemen waar volgens u in de 

komende raadsperiode stevig aan gewerkt moet worden? 
2. Kunt u een rangorde in deze dossiers/problemen aangeven? 
 
De heer Oterdoom merkt  op dat h i j  deze vraag met p lez ier  zal  beantwoorden, maar 
dat h i j  ook heel  benieuwd is  naar de antwoorden van D66. 
 
Voor de VVD zi jn de volgende onderwerpen van groot belang. De fract ie vond het 
moei l i jk  h ier in pr ior i te i t  aan te geven, de volgorde is dan ook niet  nader bepaald. 

1. DHE 
2. Decentral isat ie 

Er z i jn veel onzekerheden en er  komt een spannende per iode met grote 
verantwoordel i jkheden over kwetsbare groepen. Niemand weet precies hoe 
dat gaat u i tpakken. Er l ig t  bovendien een grote t i jdsdruk om er op t i jd  (1-1-
2015) voor te staan.)  

3. Gemeentel i jke her indel ing 
4. Winkelhart /Haderaplein 
5. Verkeersproblematiek – vei l igheid en bereikbaarheid 
6. Een aantal  projecten, zoals Van Spoor tot  Steeg, het Nesciopark en het 

s tat ionsgebied 
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Als ui tgangspunt voor a l le onderwerpen geldt  dat er  bi j  de real isat ie/p lanning  
sprake moet z i jn van: De f inancië le degel i jkheid. 
 
De heer Oterdoom meldt  dat de VVD grote waarde hecht aan f inanciële 
degel i jkheid.  Dat betekent dat de bewegingsruimte beperkt  is .  De VVD bl i j f t  
openstaan voor creat ieve ideeën en oplossingen. Financiën zi jn belangri jk ,  a l  was 
het a l leen maar om de regie als  gemeente zel f  in  handen te houden. 
Hi j  wi l  ook niet  onbenoemd laten wat de heer Bernard Prenger heeft  gezegd over 
een open houding en transparant ie.  Er  is  een betrokken bevolk ing die z ich te 
weinig herkend heeft  in het bele id van de raad en de gemeente. 
Hi j  ver te l t  ter i l lustrat ie dat h i j  zel f  aan de Meerweg woont.  Ondanks al ler le i  over leg 
over de plannen daar en de hoop gevende belof ten is  er  n iet veel  van terecht 
gekomen. Er is  n iet  het gevoel  dat er  een lu is terend oor is  of  dat er  antwoorden 
komen op vragen. Het is  naar z i jn idee dan ook terecht dat D66 de planning hiervan 
aan de orde heeft  gesteld,  omdat van het col lege een veel  meer proact ieve houding 
mag worden verwacht.  
 
De heer Oterdoom benadrukt dat er  ook dingen wèl  goed gaan. Hi j  noemt het 
r io ler ingsproject  op de Lutsborgweg. 
 
Mevrouw Legemaat vraagt of  dat te danken is  aan de aannemer,  die goed 
communiceert ,  of  aan de gemeente? 
 
De heer Oterdoom is van mening dat d i t  pr imair  de verdienste van de gemeente zou 
moeten z i jn;  die is  verantwoordel i jk .  
 
Mevrouw Bachman merkt  op dat het aspect f inanciële degel i jkheid door a l le 
onderwerpen heen loopt.  Het grootste raakvlak is  er  met de invul l ing van het 
Haderaplein.  Er  l ig t  een plan voor de bouw van winkels;  de opbrengsten daarvan 
z i jn nodig voor de afbetal ing van het gemeentehuis.  D66 heeft  gevraagd een pas op 
de plaats te maken en een plan voor het hele centrum te maken. Zi j  in formeert  naar 
de ideeën van de VVD hierover. 
 
De heer Oterdoom geeft  aan dat de VVD eigenl i jk  hetzel fde idee heeft .  Wat op het 
Haderaplein gebeurt ,  heeft  d irect  invloed op de rest  van het winkelbestand. Er is  
voorz icht igheid geboden in het creëren van nog meer winkels en er is  goed over leg 
nodig met de ondernemers om te k i jken welke stappen gedaan kunnen worden. Op 
sommige zaken, zoals huurcontracten heeft de gemeente geen invloed, maar de 
gemeente kan wel  iets beteken op het gebied van parkeren, herverkavelen en het 
fac i l i teren van zaken. 
 
Mevrouw Bachman maakt ui t  deze ui tspraak op dat de fract ie breekt met de l i jn  die 
de vor ige VVD-fract ie heeft  ingezet;  d ie heeft  a l t i jd  gekozen voor en f iat  gegeven 
aan de voortgang van de plannen. 
 
De heer Oterdoom ziet  het wat genuanceerder.  Hi j  z iet  een pas op de plaats n iet  
echt a ls  breken met het vor ige bele id.  Het is  gezien de huid ige omstandigheden 
verstandig te zoeken naar en in te spelen op de samenhang tussen de 
verschi l lende aspecten rond het p lan. Hi j  is  b l i j  dat  er  goede contacten z i jn met de 
diverse part i jen die hier in een rol  spelen. De heer Oterdoom ple i t  er  voor de 
energie te gebruiken om de juis te oplossing te vinden en daarbi j  vooral  heel  goed 
na te denken over de bouw van meer winkels.   
 
Mevrouw Jacobs vul t  aan dat haar f ract ie de pas op de plaats nodig v indt om te 
kunnen komen tot  een integrale aanpak van het dorpshart . 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of de fract ie bereid is  tot  het nemen van ver l ies. 
 
Mevrouw Jacobs onderstreept dat de s i tuat ie s inds 2006 heel  erg is  veranderd. Er 
moet nu gehandeld worden naar de si tuat ie zoals die nu is .  Zi j  vreest dat het 
nemen van ver l ies onontkoombaar is . 
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De heer Oterdoom geeft  aan dat z i jn fract ie groot voorstander is  van grat is  
parkeren, maar hi j  kan z ich niet  v inden in een f inancier ing ui t  de ozb-niet  wonen èn 
een bi jdrage van de ondernemers. Ondernemers worden dan dubbel  belast . 
 
Mevrouw Legemaat her innert  eraan dat a l  was afgesproken de ozb voor niet  
woningen in dr ie jaar  gel i jk  te trekken met de ozb voor woningen. Het bedrag dat 
h ierdoor meer b innenkomt,  wordt gebruikt  voor de f inancier ing van het grat is  
parkeren. 
 
De heer Oterdoom geeft  aan dat de t i jdsdruk van een parkeermeter zeker niet  goed 
is  voor de ondernemers. Zi j  wi l len graag grat is  parkeren, maar ze moeten wel  kans 
z ien om die f inanciën rond te kr i jgen. De handhaving speel t  ook een rol .  De 
gedachte van grat is  parkeren is  heel  sympathiek,  maar het is  voor de VVD-fract ie 
zeker nog een bespreekstuk.  
 
Mevrouw Legemaat vul t  aan dat haar fract ie graag wi l  dat er  meer mensen naar 
Haren komen. 
 
Mevrouw Jacobs meent dat grat is  parkeren een aantrekkel i jke opt ie is  a ls  dat in het 
integrale plaat je past.  
 
De heer Oterdoom onderstreept dat het dorpshart  niet a l leen een economische, 
maar ook een socia le funct ie heeft .  Het is  een ontmoetingsplek.   
 
Mevrouw Bachman merkt  op dat z i j  dat  in een eerder gesprek ook al  heeft  
opgemerkt.  Als in het kader van de WMO geld wordt ui tgegeven om mensen elkaar 
te laten ontmoeten, dan is  een f inancië le b i jdrage aan het dorpshart  op z i jn p laats. 
.  
De heer Oterdoom herinnert  er  aan dat er  veel  mensen ui t  de regio naar Haren 
komen. Hi j  v indt dat d i t  zo moet bl i jven; het is  waardevol  
 
 DHE 
 
Mevrouw Legemaat informeert  naar de ideeën van de VVD over DHE. 
 
Mevrouw Jacobs z iet  het dossier DHE als het meest acuut,  ook met het oog op 
mobi l i te i t  en de bereikbaarheid en de keuze die gemaakt is  ten aanzien van de 
GEM. 
 
Mevrouw Bachman onderstreept dat het bestemmingsplan 400 woningen bevat en 
dat er  geen verkeers- en vervoersplan (VVP) bi j  is .  
 
De heer Oterdoom vult  aan dat er  ook niets over in het GVVP staat;  
 
Mevrouw Legemaat meldt  dat haar f ract ie van mening is  dat er  b i j  e lk  bouwplan een 
verkeersparagraaf hoort .  Als je het in het begin n iet  goed regel t ,  wordt het nooi t  
meer wat.  Als voorbeeld noemt z i j  het p lan Oosterhaar.  Ooi t  zou daar een tunnel  
komen, maar d ie is  er nog steeds niet ,  want er  is  nooit  geld om zo iets later nog te 
doen. Di t  soort  zaken moet in de planvorming worden meegenomen. 
 
De heer Oterdoom meldt  dat er  ook geen t i jdsmaat is  opgenomen in het GVVP. 
Gelet  op de s i tuat ie kan die nu ook niet  meer ingebracht worden.  
 
Mevrouw Bachman onderschr i j f t  dat.  Er  is  geen plan, ook geen f inancieel  p lan, voor 
het onts lu i ten van de wi jk .  
 
Mevrouw Legemaat vul t  aan dat hetzel fde geldt  voor de bouw van een supermarkt  
in het centrum. De bestaande infrastructuur kan dat niet  aan en er  is  geen 
mogel i jkheid om die u i t  te breiden. Dat probleem bl i j f t  ook bestaan als de 
bestaande supermarkt verhuist  naar het centrum.  
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De heer Oterdoom merkt  op dat het GVVP daar ook geen ui ts lu i tsel  over geeft .  
 
Dat was volgens mevrouw Bachman de reden dat haar f ract ie tegen heeft  gestemd. 
Er is  n iet  goed voorui t  gekeken en de vraag is  nu hoe het verder moet. 
  
Mevrouw Legemaat merkt  op dat er  wat DHE betref t  nu nog gelegenheid is  om 
maximaal in te zetten op een juis te faser ing. Niet  bouwen en geen infrastructuur 
aanleggen als er  geen vraag naar woningen is .  Is  er  op langere duur ook geen 
behoefte aan woningen dan z i jn er in ieder geval  nog grondstukken ongerept.  Dat 
z i jn dan weer mooie kansen, maar daar is  het parkeren nog niet mee opgelost . 
 
De heer Oterdoom kan wel  meegaan in faser ing, maar vraagt z ich af  hoe het z i t  met 
de jur id ische consequent ies daarvan. Hi j  spreekt de hoop ui t  dat daar in ruimte voor 
faser ing is .  
 
De heer Oterdoom merkt  op dat de zorg voor vei l ige en goede bereikbaarheid best 
ingewikkeld is .  Naar z i jn idee is het logisch di t  aspect onderdeel te laten ui tmaken 
van het bestemmingsplan. 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  er voor de VVD-fract ie meer locat ies z i jn met 
verkeersproblematiek. 
 
Mevrouw Jacobs noemt het s tat ionsgebied. Dat l i jk t  goed te komen, maar de 
gemeente moet goed inde gaten houden of  het z i jn beloop kr i jgt  zoals de gemeente 
dat wi l .  De over last  d ie er  zal  z i jn moet zoveel  mogel i jk  beperkt bl i jven en er moet 
goed gecommuniceerd worden met de omwonenden. Ook moet de gemeente 
gesprekken bl i jven voeren met Gl immen. En verder moeten toezeggingen die de 
gemeente aan omwonenden doet over inhoud van werkzaamheden en de planning 
ervan ook waargemaakt worden. 
 

Herindeling 
De heer Oterdoom geeft  aan dat de opt ie “oneens” brede steun heeft  gekregen. Zi jn 
f ract ie is  daar b l i j  mee, maar de ui ts lag helpt  op z ich niet ,  want de mot ivat ie bi j  de 
keuze is  n iet  bekend. De fract ie is  van mening dat de gemeente verpl icht  is  zuiver  
met de ui ts lag om te gaan en zorgvuldig te onderzoeken waarom op zo grote schaal  
“oneens” is gestemd. Hi j  z iet  een aantal  mogel i jke redenen: 

a. Voorkeur voor zel fs tandig b l i jven 
b. Voorkeur voor samenwerking/fuseren met Tynaarlo 
c. Kan niet  k iezen door gebrekkige /  onvol ledige informatie,  dus ik  stem oneens 
d. Ik  weet het n iet 

 
Naar z i jn mening moet,  op het moment dat er  verder onderzoek wordt gedaan, een 
aantal  s tappen worden genomen. Er moet informatie worden verzameld over de 
cr i ter ia die de bevolk ing belangr i jk  vindt en vervolgens moeten de voors en tegens 
van al le opt ies met e lkaar worden vergeleken. Daarna moeten de burgers de 
mogel i jkheid kr i jgen z ich opnieuw ui tspreken 
 
Mevrouw Legemaat constateert  met genoegen dat de VVD voor een referendum 
ple i t .  
 
De heer Oterdoom bevest igt  dat.  Hi j  denkt dat het niet  anders kan als er  gekozen 
wordt voor een zorgvuldig proces, omdat zuiverheid een heel  belangr i jk  aspect is . 
 
Mevrouw Legemaat vraagt of  er  voldoende informat ie beschikbaar is  om de 
zel fs tandigheidsopt ie te onderzoeken. 
 
De heer Oterdoom l icht  toe dat de opt ie “zel fs tandig b l i jven” voor de methodiek 
zeker moet worden meegenomen. Om een goede vergel i jk ing te maken moeten al le 
opt ies worden meegenomen. Het zou zonde z i jn deze mooie gemeente op te geven 
als dat achteraf  zou bl i jken dat het niet  nodig was geweest.   
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Voor de overdracht van r i jkstaken maakt het veel  ui t  of zaken bovengemeentel i jk  
geregeld worden of  door de gemeente zel f .  
 
Mevrouw Legemaat informeert  of de swotanalyse die er  l ig t ,  voldoende informat ie 
verschaft  om te kunnen beslu i ten of  de gemeente kracht ig genoeg is  om de 
toekomst ige taken op eigen kracht ui t  te voeren.  
 
De heer Oterdoom denkt dat d ie informat ie onvoldoende is . 
 
Mevrouw Legemaat merkt  op dat de swotanalyse kan worden gezien als de s lager 
d ie z i jn e igen vlees keurt .   
 
De heer Oterdoom antwoordt dat de analyse misschien voor ingenomen kan z i jn,  
maar hi j  geeft  wel  een beeld van hoe het re i l t  en zei l t ;  op sommige punten gaat het 
goed en op andere delen is  de organisat ie kwetsbaar.  Hi j  p lei t  er  voor de fe i ten en 
de ci j fers te laten spreken door zaken vergel i jkbaar te maken. 
 
Mevrouw Bachman merkt  op dat er s teeds een koppel ing wordt gemaakt tussen 
decentra l isat ie en her indel ing. Anderz i jds is  het zo dat e lke gemeente nog een 
beleidsvr i jheid heeft  te k iezen voor lokaal  of  een regionale samenwerking. Zi j  is  
zel f  b l i j  met samenwerking in de jeugdzorg. Voor de WMO en de part ic ipat iewet kan 
nog gekozen worden. Eerst  lokaal  en als dat niet  kan, dan regionaal  k i jken? Hoe 
z iet  de VVD dat? 
 
De heer Oterdoom zegt dat z i jn fract ie de voorkeur geeft  aan lokaal .  Als zorg in de 
vertrouwde omgeving kan worden geboden dan heeft  dat de voorkeur,  maar het 
moet wel  professioneel .  Lukt dat n iet ,  dan verder k i jken. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of lokaal  pr ior i te i t  heeft  boven het f inanciële plaat je.  
Regionaal  is  misschien wel  veel  goedkoper. 
 
Mevrouw Jacobs denkt dat het belangr i jk  is te k iezen voor de mix.  De zorg voor de 
meest kwetsbare groep in ieder geval  a ls  basis lokaal.  
 
De heer Oterdoom vraagt z ich af  waar het omslagpunt l ig t .  
 
Mevrouw Bachman geeft  aan dat de keuzenota sociaal domein, d ie net is  
vastgesteld,  het u i tgangspunt is .  Jeugdzorg wordt regionaal .  Dat v indt z i j  heel  
goed. Als voor andere zaken, a ls vanzel fsprekend, ook regionaal  wordt 
samengewerkt ,  hebben k le inere zorgaanbieders geen keus. Zi j  worden gedwongen 
z ich daar op te r ichten. Wi l  de VVD vechten voor de lokale zorgstructuur of  wordt 
de insteek eerst  te k i jken welke zaken in groter  verband gedaan kunnen worden en 
wordt er  dan verder gekeken? 
  
Mevrouw Legemaat merkt  op dat het gaat om het pr incipe. Wi l  je er voor zorgen dat 
voor de meest kwetsbare groepen de wetten kunnen worden ui tgevoerd zoals ze 
bedoeld z i jn? Dichtbi j  dus. 
 
De heer Oterdoom onderschr i j f t  dat met de opmerking: Smal l  is  beaut i fu l .   
 
Mevrouw Legemaat voegt daar aan toe dat ten t i jde van de aanbesteding van de 
WMO een bedrag van vi j f  ton overbleef.  Dat is  n iet  geoormerkt  geld waar mooie 
dingen mee gedaan kunnen worden. De fract ie van D66 vindt dat d i t  geld in 
pr incipe ook aan die kwetsbare groep besteed had moeten worden. 
 
De heer Oterdoom bevest igt  dat z i jn fract ie de zorg voor de kwetsbare groepen 
zoveel  mogel i jk  lokaal zou wi l len invul len. Tegel i jker t i jd  hecht z i jn fract ie,  zoals 
eerder a l  is  opgemerkt,  aan f inancië le degel i jkheid.  Omdat nu nog niet  bekend is  
hoeveel  geld de gemeente kr i jgt  voor het invul len van de taken die het r i jk  haar 
toeschui f t ,  val t  nu ook nog niet  te zeggen of  dat s treven ingevuld kan worden. 
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Mevrouw Legemaat verte l t  desgevraagd wat er  op het l i js t je van haar fract ie staat.   
De her indel ing, de f inanciële paragraaf,  a l leen verhoging van de ozb als daar een 
hele goede reden voor is ,  n iet  creat ief  boekhouden (de winsten van DHE zi jn a l  
ingeboekt,  terwi j l  ze waarschi jn l i jk  in dat jaarniet  gereal iseerd zul len worden, dus 
die moeten straks weer worden afgeboekt)  en de bestuurscul tuur.  De algehele 
at t i tude r icht ing inwoners was problematisch en D66 wi l  een totaal  andere koers:  
met de mensen samen beleid maken. Zi j  weet u i t  ervar ing dat inwoners een heel  
goede input kunnen leveren en dat z i j  bereid z i jn om construct ief  mee te denken. 
Als voorbeeld noemt mevrouw Legemaat de bouw van het Zernike Col lege. Aan de 
voorkant van het proces werd al les doorgesproken met de omwonenden met a ls  
resul taat dat er  geen enkel  bezwaarschr i f t  is  ingediend. 
 
De heer Oterdoom onderschr i j f t  dat het inderdaad zo kan zi jn.  Een voorwaarde 
daarbi j  is  volgens hem goede communicat ie over de kaders en de beschikbare 
speelru imte. Is  die er n iet ,  dan kan er  veel  b i t terheid ontstaan, omdat er  met de 
inbreng niets gedaan wordt.  Hi j  verte l t  dat h i j  een aantal  jaren voorzi t ter  van het 
comité regio Groningen/Haren is  geweest.  Daar g ing het mis.  Iedere keer dat er  
een gevoel was dat er goede afspraken waren gemaakt,  kwam het comité van de 
koude kermis thuis.  Over het vragen van inbreng en meedenken van burgers moet 
goed worden nagedacht en het vraagt ook disc ip l ine. Stel  de juiste kaders,  geef 
aan wat de speelru imte is  en houd je aan de afspraken. Gebeurt  dat niet ,  dan levert  
het a l leen maar frustrat ie op. 
 
Mevrouw Legemaat is het daar mee eens. Haar fract ie heeft  voorgesteld in ieder 
voorste l  een paragraaf op te nemen waarin wordt aangegeven op welke wi jze de 
burgers erbi j  worden betrokken en tot  welke stap. Er z i jn daar goede systemen 
voor. 
Zi j  meldt  dat hetzel fde geldt  voor voorste l len op het gebied van de ru imtel i jke 
ordening. Aan ieder voorste l  moet ook een verkeersparagraaf en een 
duurzaamheidsparagraaf worden toegevoegd. 
  
 
3. Zi jn er eventuele breekpunten voor uw part i j  bi j  een coalit ievorming? 
De heer Oterdoom merkt  op dat daar goed over is nagedacht.  Gezien de 
verkiezingsui ts lag past z i jn fract ie bescheidenheid en dan voel t  het nogal  
geforceerd om te praten over breekpunten. 
In ieder geval  is  de VVD-fract ie van mening dat de ui ts lag van het referendum 
zorgvuldig en heel  zuiver moet worden onderzocht.  De burgers hebben daar recht 
op. 
De fract ie s lu i t  z ich aan bi j  hetgeen de heer Biezeveld h ierover afgelopen zaterdag 
heeft  gezegd. 
Hi j  herhaalt  dat z i jn fract ie op di t  moment bescheidenheid past,  maar dat de 
toekomst van het winkelhart  voor de VVD een heel  belangr i jk  punt is . 
 
Mevrouw Legemaat vraagt of  het echt gaat om bescheidenheid of  dat de fract ie er 
geen z in in heeft .  
 
De heer Oterdoom antwoordt dat democrat ie is :  het verta len van de verk iez ings-
ui ts lag naar col legevorming. D66 en GVH moeten samen bespreken welke derde 
en/of  v ierde part i j  b i j  hen kan aanslu i ten. Hi j  vermoedt dat het een heel  gepuzzel  
zal  worden om te bepalen wie dat kunnen z i jn. 
De VVD heeft  bi j  de verkiezingen een f l inke k lap gekregen en de ui ts lag is  n iet  
zodanig dat de fract ie v indt dat mag staan te trappelen van ongeduld om aan te 
schuiven. 
 
Mevrouw Jacobs vul t  aan dat de coal i t ie  het op de belangr i jke punten eens moet 
z i jn.  De VVD gunt Haren een bestuurskrachtig col lege. 
 
Mevrouw Bachman geeft  aan dat de part i jpol i t iek tot  nu toe in de gesprekken niet  
op de voorgrond staat.  
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Mevrouw Jacobs zegt dat het voor haar fract ie het belangr i jkste is  dat de 
problemen worden opgelost . 
 
De heer Oterdoom voegt daaraan toe dat het een hele u i tdaging is  om in d i t  proces 
de juis te keuzes te maken en hi j  wenst D66 veel  wi jsheid toe. 
 
Mevrouw Bachman brengt naar voren dat haar fract ie professionele coaching zou 
wi l len hebben voor raad en het col lege, zodat er  een hecht team ontstaat dat in 
samenwerking en vertrouwen aan de problemen kan werken, Er moet stabi l i te i t  
ontstaan. Zi j  in formeert  wat de VVD-fract ie van di t  idee vindt.  
 
De heer Oterdoom zegt di t  van harte te kunnen aanbevelen. In de campagne gaat 
het over verschi l len.  Daar moet je los van komen om te gaan zoeken naar wat bindt 
en wie welke ro l  heeft .   
 
Mevrouw Jacobs deelt  deze mening. Zi j  denkt dat het ook voor de langere termijn 
heel  goed is  voor zowel de raad als het col lege, om op die manier te werken naar 
gezamenl i jkheid. 
 
De heer Oterdoom voegt daar aan toe dat het goed bi j  z i jn part i j  past:  de VVD wi l  
nog steeds bl i jven verbinden. 
 
4. Welke coalit ie ziet  u als meest wenseli jk gegeven de verkiezingsuitslag? 
De heer Oterdoom geeft  aan dat het antwoord op deze vraag inmiddels duidel i jk  is  
geworden: D66, GVH en een derde en eventueel  vierde part i j .  
 
Mevrouw Legemaat merkt  op dat D66 van mening is  dat democrat ie niet  a l leen gaat 
over de macht van de meerderheid,  maar dat de minderheid ook gehoord moet 
worden. Haar f ract ie heeft  daar in het ver leden ook invul l ing aan gegeven. 
Ze informeert  hoe de VVD-fract ie daar over denkt.  In het ver leden z i jn er  coal i t ies 
geweest waar in b i j  voorbaat a l  vast s tond dat de niet  coal i t iepart i jen wel  thuis 
konden bl i jven. 
 
De beide afgevaardigden van de VVD-fract ie geven te kennen dat z i j  het  helemaal 
eens z i jn met deze opvatt ing over democrat ie. 
 
Mevrouw Legemaat vraagt wat voor de VVD-fract ie de waarde is  van een 
coal i t ieakkoord. Zi jn de fract ies daaraan gebonden of kunnen fract ie leden ook 
anders stemmen? 
 
De heer Oterdoom noemt een dik col legeprogramma gestold wantrouwen. Het 
col lege moet er  naar z i jn mening voor zorgen dat ui tgangspunten helder z i jn.  Het 
gaat om de basispr incipes. Al les d ichtt immeren werkt  averechts. 
Vier  jaar  voorui t  k i jken is  ook niet  mogel i jk en in d ie vier  jaar  kunnen z ich al ler le i  
last ige zaken voordoen die n iet  z i jn voorzien. Hi j  voegt daaraan toe dat de VVD 
niet  bekend staat om fract iediscip l ine en de fract ie wi l  dat graag zo houden. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of dat ook geldt  voor coal i t iedwang. 
 
De heer Oterdoom merkt  op dat dwang niet past b i j  een l iberale levenshouding, 
maar hi j  geeft  toe dat het n iet  helemaal is  u i t  te s lu i ten, omdat er  wel  loyaal  
invul l ing moet worden gegeven aan de gemaakte afspraken. 
  
De heer Oterdoom informeert  naar het s tandpunt van D66 over het gewenste 
col lege. Mevrouw Bachman antwoordt daar nog geen ui tspraak over te kunnen 
doen, omdat er  nog gesprekken gevoerd moeten worden. 
 
Mevrouw Jacobs vraagt hoe D66 denkt over f ract iediscip l ine. 
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Mevrouw Legemaat l icht  toe dat D66 gelooft  dat je e lkaar op basis van argumenten 
moet overtu igen. Dus geen fract iedisc ip l ine en ook geen coal i t iedwang.  
 
Mevrouw Jacobs ver i f ieer t  of  het de bedoel ing is  toe werken naar e lkaar v inden in 
de oplossingen, bi j  voorkeur met een breed draagvlak in de raad. 
 
Mevrouw Legemaat gaat ervan ui t  dat zo’n manier  van werken inderdaad mogel i jk  
is .  Als het col lege goed luis ter t  naar de commissie,  dan kan dat.  Wat D66 betref t  
moet iedereen mee doen, omdat de problemen te groot z i jn om op een ei landje te 
gaan z i t ten. 
 
5. Welke wensen heeft  u ten aanzien van een coalit ie? 
De heer Oterdoom merkt  op dat d i t  inmiddels voldoende duidel i jk  is  geworden. 
 
6. Stelt  u op voorhand bepaalde voorwaarden aan een coalit ie? 
Voor de VVD-fract ie staat het belang van Haren voorop. Er moeten goede beslu i ten 
worden genomen die worden gedragen door de bevolking. 
 
Mevrouw Legemaat informeert  of er  van de z i jde van de VVD-fract ie nog vragen 
z i jn.   
 
Mevrouw Jacobs vraagt wat voor D66 eventuele breekpunten zi jn voor 
coal i t ievorming. 
 
Mevrouw Legemaat antwoordt dat haar f ract ie absoluut geen coal i t ie  zal  vormen 
met een part i j  d ie de oude structuren wi l  handhaven (coal i t ie  bepaal t ,  opposi t ie kan 
wel  naar huis)  en die de inwoners wi l  b l i jven behandelen zoals tot  nu toe is  gedaan. 
Ten aanzien van de gemeentel i jke her indel ing wi l  haar part i j  in  ieder geval  een 
zuiver  proces, want inderdaad, wat “oneens” inhoudt weet haar fract ie ook niet .  
Volgens haar weten mensen niet  waar ze aan toe z i jn;  er was te weinig informat ie.  
Zelfs  de eerste stap is overgeslagen, want voor welk probleem zou samenvoeging 
bi j  de stad een oplossing z i jn? En eigenl i jk  zou je nog eerder moeten beginnen. Is  
er een probleem? Pas als je dat a l lemaal duidel i jk  hebt en al le opt ies met hun voor-  
en nadelen op een r i j t je  hebt s taan, kun je de burger vragen een keuze te maken. 
Van al le punten ui t  het rapport  Grenzeloos Gunnen is  n iet  veel  op Haren van 
toepassing. 
Mevrouw Legemaat is ervan overtu igd dat aan opschal ing niet  val t  te ontkomen. 
Niet  a l leen omdat er  veel  werk is,  maar ook omdat Haren als zel fs tandige gemeente 
te k le in is  om de benodigde expert ise aan te trekken. 
 
Mevrouw Jacobs is  ook van mening dat eerst  a l les zorgvuld ig op een r i j t je  moet 
worden gezet.  Als dàt gedaan is,  kun je ook ui t leggen waarom een bepaalde keuze 
het meest verstandig zou zi jn. 
  
Mevrouw Legemaat vul t  aan dat er  in de communicat ie rond de gemeentel i jke 
her indel ing heel  erg is ingezet op het thema “bestuurskracht” ,  maar dat zegt de 
burger n iet zo veel ,  d ie wi l  gewoon op t i jd  z i jn paspoort  enz. 
  
De heer Oterdoom vindt dat praten over bestuurskracht een non discussie is .  
Besturen gaat over het ju is te netwerk aanboren en met goede oplossingen komen. 
Een grotere gemeente kan dat niet  per  def in i t ie beter  dan een k le ine. 
Hi j  verwi js t  daarbi j  naar een onderzoek van een hoogleraar ui t  Rotterdam. 
Hi j  voegt er  aan toe dat hi j  vor ige maand in Wijk  bi j  Duurstede was. Dat is  een 
plaats van ca. 23.000 inwoners en daar is  geen zorg over het onderbrengen van de 
zorgtaken. Het zou moeten gaan om professionele d ienstver lening en een zo k le in 
mogel i jke afstand tussen burger en bestuur.  
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Mevrouw Legemaat merkt  op dat er  in Haren ook geen zorg was totdat het rapport  
Jansen verscheen. 
De heer Oterdoom stemt daarmee in. 
Hi j  in formeert  vervolgens of  D66 een rangorde heeft  in haar pr ior i te i tenl i js t je.   
Mevrouw Legemaat antwoordt dat de bestuurscul tuur bovenaan staat.  Die moet 
veranderen, anders wordt het n iets.  De basishouding is  bepalend voor de manier  
waarop de over ige punten worden ingevuld. Op nummer 2 staan de f inanciën, 
gewoon omdat het niet  anders kan. 
 
Mevrouw Bachman vraagt of  al les voldoende is  besproken. Als b l i jk t  dat di t  zo is ,  
deel t  z i j  mee dat van de bespreking notulen worden gemaakt.  Die worden ter 
goedkeur ing toegestuurd en later  op de websi te geplaatst .  Het is de bedoel ing 
morgen te laten weten hoe het vervolg zal  z i jn.  Dat zou eventueel  een tweede 
gespreksronde kunnen z i jn,  wel  of  niet  in de openbaarheid. 
 
Mevrouw Bachman informeert  of  de fract ie leden de openbaarheid van di t  gesprek 
als belemmerend hebben ervaren. Di t  b l i jk t  n iet  het geval .  
Vervolgens s lu i t  z i j  om 18.40 uur het gesprek af .   


